
1. Bir gün varlıklı bir kabileden Fatıma adında asil bir 
kadın hırsızlık yapmıştı. O kadının cezalandırmaması 
için ashaptan Hz. Üsami’yi Peygamberimize 
gönderdiler. Bu duruma çok kızan ve üzülen Hz. 
Peygamber şöyle buyurdu: “Nasıl oluyor da bazı 
kimseler, Allah’ın kanunu karşısında aracı olmaya 
kalkışıyor. Sizden öncekilerin mahvolmasının sebebi 
şudur: İçlerinden asil, ileri gelen birisi hırsızlık yapınca, 
onu serbest bırakıyor, zayıf ve fakir bir kimse hırsızlık 
yapınca, onu cezalandırıyorlardı. Allah’a yemin ederim 
ki Muhammed’in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı, onun 
da cezasını verirdim.”

 Yukarıdaki paragrafta Peygamberimizin hangi 
ahlaki özelliği vurgulanmaktadır? 

 A) İstişareye verdiği önem

 B) Hakkı gözetmedeki hassasiyeti

 C) Doğru sözlülüğü

 D) Yardımseverliği

2. Hz. Peygamber hayatı boyunca adaletli davranmış ve 
her türlü haksızlıktan kaçınmıştır. Kabe Olayı’nda 
hakem olması ve gençliğinde Hılful Fudul (Erdemliler 
Hareketi) topluluğuna katılması, onun …………….. 
olduğunun örneklerindendir.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisinin getirilmesi uygundur?

 A) cömert  B) adil

 C) hoşgörülü  D) yardımsever

3. 

Adalet

Sabır

Merhamet

İstişare

A)

B)

C)

D)

Arkadaşlar! “Hak yol üzerinde 
dosdoğru olmak, dinin emir ve 
yasaklarına uymak, haklıya 
hakkını, haksıza cezasını vermek, 
suç ve ceza oranına dikkat etmeye 
ne denir?”

 Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden 
hangisi doğru cevap vermiştir?

4. I. Yetim öksüz ve kimsesizlere sahip çıkması

 II. İnsanların konuşmasını kesmeden sonuna kadar 
dinlemesi

 III. Birçok görevi bir arada yürütmesine rağmen 
hiçbir görevini ihmal etmemesi

 IV. Kız ve erkek çocuk arasında ayrım yapmaması, 
yapanları da uyarması

 Numaralandırılmış ifadelerden hangisi Peygambe-
rimizin hakkı ve adaleti gözetmesiyle ilgilidir?

 A) I.  B) II. C) III. D) IV.
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5. Bir gün Peygamberimizden alacağını istemeye gelen 
bir adam, bunu kaba bir şekilde söylemişti. 
Peygamberimizin yanında olan arkadaşları adama 
kızmışlardı. Fakat adam; “Ben hakkımı istemeye 
geldim.” demişti. Peygamberimiz çevresindekilere; 
“Sizin ondan yana olmanız gerekirdi çünkü bu adam 
hakkını istiyor.” dedikten sonra adama borcunu ödedi. 
Adam, “Sen benim hakkımı çok iyi bir şekilde ödedin. 
Allah da sana ödülünü verecektir.” diye dua ederek 
gitti. 

 Bu paragrafta peygamber efendimizin aşağıda 
verilen özelliklerinden hangisi ön plana çıkmakta-
dır?

 A) İstişareye verdiği önem

 B) Hakkı gözetmedeki hassasiyeti

 C) Merhametli ve affedici oluşu

 D) İlme verdiği önem

6. Bedir savaşında alınan esirler arasında Peygamberi-
mizin henüz Müslüman olmayan amcası Abbas da 
vardı. Esirler fidye vererek esirlikten kurtuluyorlardı. 
Bazı kişiler “ Peygamberimizin amcasıdır.” diyerek 
Abbas’ın bağışlanmasını istediler. Bunu duyan Pey-
gamberimiz “Hayır, böyle bir şey olamaz. Onun öde-
mek zorunda olduğu fidyenin bir dirhemi bile bağışla-
namaz.” dedi.

 Yukarıdaki paragrafta peygamberimizin hangi 
özelliğine dikkat çekilmiştir?  

 A) Zamanını iyi değerlendirmesi

 B) Hakkı gözetmedeki hassasiyeti

 C) Alçakgönüllü olması

 D) İstişareye verdiği önem

7. “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, 
kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın aleyhine de 
olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında 
şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar fakir olsunlar, Allah 
onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup 
adaletten sapmayın, (şahitliği) eğip büker (doğru 
şahitlik etmez) yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız 
(biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisâ 
suresi, 135. ayet)

 Yukarıdaki ayetlerde aşağıdaki kavramlardan 
hangileri vurgulanmıştır?

 A) Hoşgörü ve merhamet

 B) Sabır ve cesaret

 C) Yardımseverlik ve cömertlik

 D) Hakkı gözetme ve adalet

8. (….) Hz. Peygamberin en belirgin özelliklerinden biri 
de insanlar arasında ayrım gözetmemesi hakkı ve 
adaleti gözetmede çok titiz olmasıdır.

 (….) Peygamberimiz sadece Müslüman’lara karşı adil 
davranmıştır.

 (…. ) Kur’an’da yer alan adaletli olmakla ilgili uyarılar, 
doğrudan Hz. Peygamberin sözlerine ve uygulamala-
rına yansımıştır.

 Yukarıda peygamberimizin hakkı ve adaleti gözetme-
si konusuyla ilgili verilen bilgilerden doğru olanların 
yanına ‘’D’’ yanlış olanların yanına ise ‘’Y’’ işareti ko-
nulacaktır.

 Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisi olmalıdır?

 A) D–D–Y  B) D–Y–Y

 C) D–Y–D  D) Y–D–D
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